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Bridge Service 

Nummer 583, 25 september 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 
We zijn even uitgeoetst; de argwaan kan voorlopig uit de lucht . 
 
Wat we wel vasthouden is, dat we geen onderscheid meer maken tussen de minder 
en meer ervaren spelers. Want uit een steekproef bleek dat de sterkeren ook graag 
naar de kost van de minder ervaren spelers kijken, en dat de minder ervarenen 
graag controleren of die zwaardere kost inderdaad veel zwaarder op hun maag ligt. 
 
Wel begin ik elk nummer met de lichtst verteerbare vraagstukken. Je kunt dan zelf 
ervaren waar voor jou de grens ligt. 
En… voor de minder ervaren spelers zal ik een overpeinzing prijsgeven. 
 
Maar…Als er onder de minder ervarenen van onze lezers bridgers zijn die 
verlangen naar een duidelijke scheiding tussen minder en meer ervaren, 
meld dit dan. Want niet de redactie bepaalt wat het prettigst leest en 
traint, dat kunnen alleen de lezers vaststellen! 
 
In dit nummer gaan we op zoek naar onopvallende verliezers. 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1 

♠ A V B 2 
♥ A B 7 
♦ 9 7 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4 
♥ H V 10 9 2 
♦ B 8 6 
♣ A H 
 
Jij zit zuid en speelt 4♥. West start met ♣V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
♠ A V B 2 
♥ A B 7 
♦ 9 7 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4 
♥ H V 10 9 2 
♦ B 8 6 
♣ A H 
 
Jij zit zuid en speelt 4♥. West start met ♣V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Je speelt een troefcontract, dus tel je eerst je mogelijke verliesslagen. 
Dat is meestal het overzichtelijkst vanuit de hand met de meeste 
troefkaarten, in dit spel de zuidhand. 
Vanuit de zuidhand tel je vier mogelijke verliezers: één in schoppen, als de 
snit op ♠H mislukt. En drie in de ruitenkleur. 
Een verkeerd zittende ♠H kun je niet voorkomen; maar een derde 
ruitenverliezer waarschijnlijk wél. Die zou je namelijk kunnen aftroeven.  
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Spel 1  Aanpak 
 

♠ A V B 2 
♥ A B 7 
♦ 9 7 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4 
♥ H V 10 9 2 
♦ B 8 6 
♣ A H 
 
Jij zit zuid en speelt 4♥. West start met ♣V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Laat de troeven van OW nog even zitten en speel onmiddellijk ruiten. Je gunt 
OW hun twee ruitenslagen. En zuids derde ruitenkaart troef je in dummy 
hóóg in. Want het zou toch vreselijk zijn als je na deze hele voorbereiding de 
derde ruiten troeft, en oost met ♥8 overtroeft! 
 
Zelfs ervaren spelers gingen op dit spel in de fout. Ze trokken troef, namen 
de snit op ♠H en… gaven meteen daarna ook drie ruitenslagen af! 
 
Merk op dat als oost met troef was uitgekomen, en OW na elke ruitenslag 
troef naspelen, je dit contract alleen maar kunt maken als ♠H goed (bij west) 
zit. 
 

Spel 2 
♠ A V 3 2 
♥ B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 2 
 
♠ H B 5 4 

 ♥ V 5 4 
 ♦ A H 5 
 ♣ H 4 3 
 
 Jij zit zuid en speelt 4♠. West komt uit met ♣B. 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
 Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 

♠ A V 3 2 
♥ B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 2 
 
♠ H B 5 4 

 ♥ V 5 4 
 ♦ A H 5 
 ♣ H 4 3 
 
 Jij zit zuid en speelt 4♠. West komt uit met ♣B. 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Ook dit spel valt in de categorie onopvallende verliezers. Als ♥A en ♥H niet bij 
elkaar zitten, verlies je ondanks je twee hartenplaatjes altijd drie 
hartenslagen als je zelf deze kleur aanspeelt.   
 
Over het tellen van mogelijke verliesslagen hoeven we het niet meer te 
hebben; dat doe je al automatisch! En je telde er vier: drie in harten en één 
in ruiten. 
 
Als oost of west harten voorspeelt, zul je altijd één hartenslag winnen, mits je 
eerst bijgespeelde kaart een lage is. 
 
   ♥ B 3 2 
 ♥ H109(x)   ♥ Axx(x) 
   ♥ V 5 4 

 
Als west ♥10 voorspeelt, laat je dummy láág bijspelen. Oost moet dan kiezen, 
als hij ♥A zet, kan wests ♥H niet voorkomen dat jouw ♥B of ♥V een slag zal 
worden. En als oost duikt, heb jij meteen je hartenslag. 
 
Merk op dat als jij ‘honneur op honneur’ zou spelen, dus ♥B zou leggen op 
♥10, OW geruisloos drie hartenslagen maken. Oost wint met ♥A en speelt 
harten terug – door jouw ♥Vx naar wests ♥H9. 
 
Met deze wet in gedachten kijk je naar de ruitenverliezer die niet te 
voorkomen is… De vraag is nu: hoe kun je OW dwingen in harten voor te 
spelen? Want veel tegenstanders kennend, uit vrije wil zullen ze dat beslist 
niet (snel) doen!   
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Spel 2  Aanpak 
 

♠ A V 3 2 
♥ B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 2 
 
♠ H B 5 4 

 ♥ V 5 4 
 ♦ A H 5 
 ♣ H 4 3 
 
 Jij zit zuid en speelt 4♠. West komt uit met ♣B. 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Haal de troeven op, win de drie klaverenslagen, pak ♦AH en… gun OW dan de 
ruitenslag waar je toch niet omheen kunt. Uit pure dankbaarheid zullen OW of 
in harten terugspelen, en daarmee jou één hartenslag ‘gunnen’, of in een 
dubbele renonce, waardoor jij in de ene hand kunt troeven en in de andere 
hand een hartentje opruimt. 4♠ Contract! 

 
 
 
Spel 3 
 ♠ A 10 4 2 
 ♥ H 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ H 7 6 
 
 ♠ B 5 3 
 ♥ A 5 4 
 ♦ H V B 10 
 ♣ A 5 4 
 
 Jij hebt de eer om als zuidspeler 3SA te mogen spelen.  
 West opent de dans met ♠9. 
 
 Hoe probeer jij je contract veilig te stellen? 
 
 Ook nu geef ik een overpeinzing cadeau. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

 ♠ A 10 4 2 
 ♥ H 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ H 7 6 

 
 ♠ B 5 3 
 ♥ A 5 4 
 ♦ H V B 10 
 ♣ A 5 4 

 
 Jij hebt de eer om als zuidspeler 3SA te mogen spelen.  
 West opent de dans met ♠9. 
 
 Hoe probeer jij je contract veilig te stellen? 
 

Kom je ook op slechts vijf vaste slagen? En zag je ook dat de ruitenkleur goed 
is voor drie extra winners? Dan zocht je waarschijnlijk ook al naar de negende 
slag . 
 
Het leuke van dit spel is dat in de schoppenkleur dezelfde wet van toepassing 
is als in het vorige spel in de hartenkleur! Alleen een niveau lager… 
 
Tot zover deze ingelaste overpeinzing! 
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Spel 3  Aanpak 
 

 ♠ A 10 4 2 
 ♥ H 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ H 7 6 

 
♠ V 9 8 7   ♠ H 6 
 

 ♠ B 5 3 
 ♥ A 5 4 
 ♦ H V B 10 
 ♣ A 5 4 

 
 Jij hebt de eer om als zuidspeler 3SA te mogen spelen.  
 West opent de dans met ♠9. 
 
 Hoe probeer jij je contract veilig te stellen? 

 
Speel een lage schoppen bij; ook nu niet automatisch honneur op honneur! Je 
maakt dan altijd ♠10 of ♠B. Zou je wel meteen ♠10 op ♠9 leggen, dan maak 
je met de gegeven verdeling alleen ♠A. Door dummy te laten duiken ben je 
verzekerd van een extra schoppenslag, ongeacht de verdeling van de 
ontbrekende schoppenkaarten! Denk aan een oude bridgewijsheid: ‘Tweede 
hand laag’ tenzij er duidelijke redenen zijn om dit niet te doen. 

 
Spel 4 
 ♠ H 3 2 
 ♥ A H B 2 
 ♦ V B 10 2  
 ♣ 3 2 
 
 ♠ A 6 5 4  
 ♥ 10 4 3 
 ♦ H 3 
 ♣ A H B 5 
 

Je speelt 3SA; west opent de aanval met ♠V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
 Op de volgende pagina denk ik zichtbaar. 
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Spel 4  Overpeinzing 
 
 ♠ H 3 2 
 ♥ A H B 2 
 ♦ V B 10 2  
 ♣ 3 2 
 
 ♠ A 6 5 4  
 ♥ 10 4 3 
 ♦ H 3 
 ♣ A H B 5 
 

Je speelt 3SA; west opent de aanval met ♠V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Zes vaste slagen; om je contract te maken moet je minstens drie slagen 
versieren. 
Alle kleuren geven kansen op extra slagen. Dat lijkt leuk, maar is vooral voor 
minder ervaren spelers een extra probleem. Want welke kans(moet) je het 
eerst pakken? 
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Spel 4  Aanpak 
 
 ♠ H 3 2 
 ♥ A H B 2 
 ♦ V B 10 2  
 ♣ 3 2 
 
 ♠ A 6 5 4  
 ♥ 10 4 3 
 ♦ H 3 
 ♣ A H B 5 
 

Je speelt 3SA; west opent de aanval met ♠V. 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Zes vaste slagen en veel verschillende kansen op extra slagen… 
 
Wat vooral van belang is, is hoeveel tijd je hebt. West opende de aanval in 
schoppen. Als je de uitkomst neemt, en dat doe je, heb je nog maar één 
schoppencontrole over. Als die weg is, moet jij je negen slagen op het droge 
hebben. Dus, win je de schoppenuitkomst en speel je meteen (naar) ♦H. Dat 
levert gegarandeerd de drie noodzakelijke extra slagen op! 

 
 
 
Spel 5 
 ♠ H 3 2 
 ♥ V 6 3 2 
 ♦ V 4 3 
 ♣ H B 2 
 
 ♠ A 5 4 
 ♥ B 10 9 8 7 
 ♦ A H 5 
 ♣ V 3 
 

Tegen jouw 4♥ start west met ♠V. 
Hoe probeer je 4♥ op het droge te trekken? 

 
Ook nu geef ik een overpeinzing. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 
 ♠ H 3 2 
 ♥ V 6 3 2 
 ♦ V 4 3 
 ♣ H B 2 
 
 ♠ A 5 4 
 ♥ B 10 9 8 7 
 ♦ A H 5 
 ♣ V 3 
 

Tegen jouw 4♥ start west met ♠V. 
Hoe probeer je 4♥ op het droge te trekken? 

 
Vier verliezers dreigen: twee in de troefkleur, één in schoppen en ♣A. 
 
De troefverliezers zijn niet te voorkomen. ♣A kunnen we er evenmin 
‘uitsnijden’. Dus creëren we ons leeg om te ontkomen aan de 
schoppenverliezer. In beide handen evenveel schoppens, dus een schoppen 
aftroeven is uitgesloten. De tweede zoektocht richt zich op een bijkleur met 
ongelijke lengte in beide handen. Want de hand waar dan de meeste kaarten 
in die kleur zitten, wil nog weleens de reddende hand uitsteken naar een 
dreigende verliezer… 

 
 Daar is wel vaak enige haast bij geboden. 
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Spel 5  Aanpak 
 
 ♠ H 3 2 
 ♥ V 6 3 2 
 ♦ V 4 3 
 ♣ H B 2 
 
 ♠ A 5 4 
 ♥ B 10 9 8 7 
 ♦ A H 5 
 ♣ V 3 
 

Tegen jouw 4♥ start west met ♠V. 
Hoe probeer je 4♥ op het droge te trekken? 

 
Neem de uitkomst met ♠A en speel ♣V voor. Als OW duiken: ♣3 naar ♣H. 
Zodra je na ♣A aan slag bent, steek je zo nodig over naar dummy en ruim je 
op dummy’s laatste klaveren een schoppentje op. 
 
En pas dán wordt het tijd om troef te spelen. Stel dat je daarmee was 
begonnen, dan spelen OW schoppen na vóordat jij ♣A hebt verjaagd.  
 
De reddende klaverenhand van dummy wordt dan pas uitgestoken nadat de 
dreigende schoppenverliezer werkelijkheid is geworden. 
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Lezers Mailen 
 
Biedvraag 

 

Spel 8 
W/N 

108 
B63 
1096 
H9532 

  

V642 
H854 
AH43 
4 

N  
W  O  
Z  

 

A7 
AV9 
V752 
AV76 

  

HB953 
1072 
B8 
B108 

 

  
Mag ik je een vraag stellen over de bieding van dit spel, dat wij 
afgelopen donderdag speelden.  
Mijn partner West opende met 1♦ en ik bood na lang nadenken per 
ongeluk 2♦, waarop iedereen paste. 
Ik maakte natuurlijk een kapitale fout met mijn 2♦-bieding (6-9 
punten en geen hogere 4 krt.) 
Was aan het nadenken, wist niet precies hoe ik mijn sterkte moest 
aangeven en ging de fout in. 
Maar wat had ik wel moeten/kunnen bieden? 
Ik weet het eigenlijk niet. Kun je mij op weg helpen? 
Ik speel 5 kaart hoog (systeem Berry Westra) 

  
Rob: 

Als je geen speciale afspraken hebt kun je met deze mooie 18-punter 
op partners 1♦-opening heel rustig beginnen met 2♣. De boodschap 
klopt dan met de werkelijkheid: minstens 10 punten met een 4+kaart 
klaveren. 
Voordeel van deze ‘rustige reactie’ is dat je partner alle ruimte geeft om 
meer te vertellen over zijn kracht en verdeling. 
Belangrijk is dat je partners ruitenkleur niet meteen hoeft te steunen. 
 
Om dat te bewijzen brengen we een kleine aanpassing aan: 
 ♠ A 7 
 ♥ A V 9 
 ♦ V 7 6 5 2 
 ♣ A V 7 
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Ook nu heb je achttien punten mee, maar géén 4-kaart klaveren. Ook 
dan kun je zonder schuldgevoel beginnen met 2♣!  
Inderdaad rekent jouw partner dan op minstens een 4-kaart klaveren. 
Maar dat is veel beter dan dat je al meteen hoog in de ruitenboom 
klimt. Want het is in dit stadium helemaal niet uitgesloten dat 
bijvoorbeeld een SA-contract veel aantrekkelijker is! Het 2♣-bod is 
gewoon een leugentje om bestwil. Problemen zijn uitgesloten; partner 
mag immers niet passen op jouw nieuwe kleur. En als partner jouw 
klaverenkleur met een sprong zou steunen? Dan wordt het helemaal 
aangenaam. Want dat zou minstens een 4-kaart klaveren beloven, met 
daarnaast minstens vijf ruitens! Partner was met twee lage kleurenmet 
1♣ begonnen. Jij kunt dan dus alsnog kiezen voor een ruitencontract. 

 
Terug naar de oorspronkelijke handen. Hoe zou het bieden verder 
kunnen gaan? 

 
 Ik denk aan: 
 1♦  2♣ 
 2SA  5♦ 
 pas 
 

Omdat 5♦ maar één slagje scheelt met 6♦, en je samen toch minstens 
30 punten hebt, vind ik het ook helemaal niet gek om na wests 2SA-
rebid, wat minimale openingskracht belooft, een slempoging (6♦) te 
ondernemen. Maar met je verdeelde hand is 3SA natuurlijk ook een 
heel goede optie. 

 
Rolverdeling alerteren 

Wat is de juiste wijze om je gealerteerde bieding bekend te maken. 
Moet diegene die alerteert meteen de betekenis melden. Of juist niet. 
Moet de partner meteen de betekenis melden. Of alleen als er om gevraagd 
wordt. 
 
Rob: 

Degene die alerteert heeft maar één plicht: erop letten dat de twee 
tegenstander zijn alertkaartje ook zien. Dus niet even een snelle 
beweging zonder op te letten dat het alert wordt gezien. 
 
Daarmee ligt de bal bij de tegenstander die aan de beurt is om te 
bieden. Alleen als deze uitleg vraagt, geeft de speler die de bieding van 
zijn partner alerteerde, een volledige uitleg. De speler die de uitgelegde 
bieding deed mag niets zeggen. Ook niets toevoegen of corrigeren! 
Daarmee zou hij immers vooral zijn partner helpen! 
 
En als de bieder vindt dat zijn partner geen correcte uitleg geeft… mag 
hij op dat moment NIETS laten merken. Hij moet wel op een ander 
moment vertellen dat de uitleg verkeerd is. Als leider of dummy meteen 
na de laatste pas; dus voor de uitkomst. En als tegenspeler direct na de 
13e slag. Ook als de tegenstanders niets hebben gemerkt van de 
verkeerde uitleg. 
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Op het verkeerde been… 
 

Spelnr.:15 
Gever:Z 
Kwetsbaar:NZ 
 
 

 ♠ AB75 
♥ B1054 
♦ K105 
♣ B9 

 

♠ 982 
♥ 967 
♦ 62 
♣ 105432 

 ♠ KQ10643 
♥ K 
♦ 97 
♣ AHV8 

 ♠  
♥ AV832 
♦ AVB843 
♣ 76 

 

West 
 
Pas 
Pas 
Pas 
pas 
 

Noord 
 
1♥ 
2♣ 
4♠ 
PAS 
 

Oost 
 
DBL 
PAS 
DBL 
DBL 
 

Zuid 
1♦ 
1♠!! 
4♥ 
5♥ 
ALLEN PASSEN 

 
Toelichting op het bieden: 
Alles ging normaal geen commentaar op het bieden 
 
Relevante feiten: 
Oost was er zwaar van overtuigd dat zijn partner geen schoppens had, gezien 
de biedingen. Hij startte dus met schoppens voor een introever met de fatale 
afloop 5♥ gedoubleerd gemaakt.  
 
Resultaten op het spel: 
2 x 5♥ X +2 (1 x in Noord en 1 x in Zuid) 
3 x 5♥ +2 in zuid 
1 x 4♥ + 1 in Noord 
 
Vraag/vragen: 
Oost was erg teleurgesteld toen de zuidkaart op tafel kwam en voelt zich 
gepakt. 
Bij een andere bieding was ik nooit gestart met schoppen! 
Is dit toelaatbaar en blijft de score zoals gespeeld. 
M.a.w. je hebt pech door een rare bieding van de tegenstander. 
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Rob: 

OW zijn inderdaad door zuid stevig geoetst! En dat mag, mits noord net 
zo op het verkeerde been wordt gezet als OW. En daar heeft het alle 
schijn van. Wel had noords 2♣-bod gealerteerd moeten worden, omdat 
dat duidelijk ‘vierde kleur’ is en niets zegt over de klaverenkleur. 
 
Vraag is of oost dan wél was gestart met klaveren, omdat hij nu 
eenmaal was overtuigd van een schoppenrenonce bij partner west. 
 
Ik meen van niet, omdat OW niet vallen over het (niet alerteren van 
het) 2♣-bod. Wel had noord meteen na het spel moeten vertellen dat 
zijn 2♣-bod alerteerplichtig was. 
 
Dat noord net zo verrast was als OW over zuids ‘schoppenbezit’ blijkt uit 
zijn 4♠-bod. 
 
Dat zuid 1♠ bood is niet zo gek als dat het misschien lijkt. Na oosts 
doublet kan zuid er donder op zeggen dat OW met deze kwetsbaarheid 
graag 4♥ zullen afnemen met 4♠. En dat kan zo’n 1♠-bodje mooi 
voorkomen. Risico loopt zuid niet, omdat de hartenfit immers al is 
gevonden. Mocht partner opeens met 4♠ op de proppen komen, dan zal 
het gezamenlijke bezit waarschijnlijk ook voldoende zijn voor 5♥. 
Overigens zou oost na deze zwenking genoeg argwaan mogen voelen 
en even kijken met ♣A… 

 
Degradatie door afwezigheid 

Wij hebben de luxe om buiten de schoolvakanties op vakantie te kunnen 
gaan, met het extra voordeel van vaak beduidend lagere boekingskosten. 
 
Nadeel daarvan is dat we dan drie tot vier zittingen missen in de interne 
competitie. En de regel op onze club is, dat je met drie gemiste zittingen in 
één ronde automatisch degradeert. 
 
Is dat een gangbare regel? Het bevreemdt ons namelijk zeer, omdat veel 
oudere bridgers op vakantie gaan buiten de gangbare vakantiemaanden. 
 
Rob: 

Degraderen door te veel gemiste zittingen komt op meer clubs voor. 
Maar mijn voorkeur heeft dat zeker niet. De mooiste eindstand is die 
waarin de resultaten de behaalde plaatsen bepalen en niet het aantal 
gespeelde zittingen. 
 
Ik adviseer wel om aan promotie een minimum aantal gespeelde 
zittingen te hangen. Want promoveren door slechts één of twee 
gespeelde zittingen met een hoge score zou absurd zijn. 
 
Maar voor degradatie zou ik gewoon uitgaan van de laagste plaatsen, 
ongeacht het aantal gespeelde zittingen. Mede in het belang van de 
spelers in de lagere lijnen. Want ook die zijn niet blij met een zeer sterk 
paar dat alleen op grond van te weinig gespeelde zittingen ‘afdaalde’. 


